VILKÅR FOR SOSIALE KONTI

1.

DEFINISJONER

4.

PERSONOPPLYSNINGER

1.1

Nordnet Bank NUF, org.nr. 982 503 868, navngis heretter som ”Nordnet Bank”.
Nordnet Livsforsikring AS, org.nr. 914 350 956, navngis heretter som ”Nordnet Liv”.
Nordnet Bank og Nordnet Liv omtales sammen som ”Nordnet”.

4.1

1.2

Shareville AB, svensk org. nr 556806-7200, omtales nedenfor som ”Shareville”.
Sharevilles web- og mobilapplikasjoner omtales heretter som ”Sharevilles Plattform”.

1.3

Den eller de konti som Nordnets kunder velger å dele på Sharevilles Plattform («gjøre
sosiale»), omtales heretter som en «Sosial Konto». Eieren av en Sosial Konto omtales
som «Sosial Kunde».

Ved aksept av disse Vilkår for Sosiale Konti samtykker den Sosiale Kunden i at
Nordnet kan behandle den Sosiale Kundens personopplysninger i den utstrekning
dette er nødvendig for oppfyllelse av disse Vilkår om Sosiale Konti, samt oppfyllelse
av Nordnets øvrige rettslige forpliktelser. Den Sosiale Kunden samtykker også i at
Nordnet behandler Kundens personopplysninger for å informere om vilkårsendringer
og tjenester tilknyttet Vilkår for Sosiale Konti. Behandling av den Sosiale Kundens
personopplysninger kan også forekomme hos Nordnet og i øvrige selskap i Nordnetkonsernet i forbindelse med direkte markedsføring.

2.

NORDNETS RETTIGHETER OG FORPLIKTELSER KNYTTET TIL SOSIALE
KUNDER OG SOSIALE KONTI

2.1

En sosial Kunde gir Nordnet rett til å formidle til Shareville følgende informasjon om
de Sosiale Kundenes Sosiale konti:
(i)

en prosentuell angivelse av verdien til et finansielt instrument i forhold til
verdien av hele den Sosiale Kontoen;

(ii)

den historiske utviklingen av den Sosiale Kontoen siden den tilknyttede
Nordnet-kontoen ble åpnet (likevel maksimalt 3 år tilbake i tid);

(iii)

daterte transaksjoner med henvisning til relevant finansielt instrument, og
kurs ved kjøp/salg for dette og foregående år (maksimalt 100 transaksjoner),
samt;

(iv)

depot-/kontotype.

Punktene (i) - (iv) omtales heretter som ” Normalisert Data”.
2.2 Shareville har rett til å publisere og fritt bruke den Sosiale Kundens Normaliserte Data
uten ytterligere godkjennelse fra den Sosiale Kunden, samt å overdra disse rettighetene
til tredjemenn.
2.3 En sosial Kunde gir Nordnet rett til å publisere på Nordnets web- og mobilapplikasjoner (heretter ”Nordnets Plattform”) Normalisert Data tilhørende den Sosiale
Kundens Sosiale Konto sammen med den Sosiale Kundens registrerte Shareville-profil.
2.4 En Sosial Kunde gir Nordnet rett til å overføre kontoinformasjon, balanse og detaljert
informasjon om innehav og transaksjoner vedrørende den Sosial Kundens Sosiale
Konto, direkte til den Sosiale Kundens nettleser eller mobilapplikasjon (heretter
«Privat Shareville Konto»). Den Private Shareville Kontoen vil ikke være tilgjengelig
for andre enn den Sosiale Kunden selv, og således heller ikke for Shareville.
2.5 Nordnet har til enhver tid rett til etter eget ønske, samt uten å meddele sine Sosiale
Kunder, å utelate, legge til eller fjerne finansielle instrumenter fra å inngå i
Normalisert Data. Dette kan for eksempel (men ikke begrenset til) gjøres på grunn av
risiko for markedsmisbruk. Videre kan Normalisert Data presenteres med tidsforskyvning. Normalisert Data vil derfor i enkelte tilfeller ikke fullt ut gjenspeile den
faktisk prosentuelle fordelingen av finansielle instrumenter i forhold til verdien av den
Sosiale Kontoen. Det kan også forekomme driftsavbrudd, eller annen svikt eller
forstyrelse, i Nordnet eller Shareville sine data-, tele- eller strømsystemer, som igjen
kan føre til at Normalisert Data for eksempel ikke blir tilgjengelig, blir forsinket eller
blir feilaktig.
2.6 Nordnet forbeholder seg retten til å på ethvert tidspunkt, og etter eget skjønn og uten
begrunnelse, avregistrere et depot fra å være sosial, eller nekte en forespørsel om å
opprette en Sosial Konto.
3.

SOSIALE KUNDERS FORPIKTELSER ANGÅENDE SOSIALE KONTI

3.1

En Sosial Kunde er bundet, i tillegg til av disse Vilkårene for Sosiale Konti, av alle
øvrige avtaler og vilkår i uendret form som den Sosiale Kunden har inngått/avtalt med
Nordnet.

3.2 En Sosial Kunde er forpliktet til å ikke bruke den Sosiale Kontoen til formål som er i
strid med gjeldende lover, forskrifter eller øvrig akseptert praksis på verdipapirmarke
det, samt forpliktet til å etterkomme Sharevilles til enhver tid gjeldende vilkår
(«Sharevilles Vilkår»). En sosial Kunde som handler i strid med Sharevilles Vilkår
anses også å handle i strid med disse Vilkår.
3.3 Nordnet minner den sosiale Kunden om betydningen av å overvåke sin Sosiale Konto,
og ta del av informasjon fra Nordnet, også når kunden er i innlogget hos Nordnet.
Nordnet minner også Kunden om viktigheten av at Kundens handlinger og vurderinger
bygger på informasjon fra Nordnet-kontoen tilknyttet den Sosiale Kontoen, når
Kunden er innlogget på Nordnet.

4.2 For ytterligere informasjon om Nordnets behandling av personopplysninger henvises
det til Nordnets Allmenne bestemmelser for depot-/konti.
5.

TAUSHETSPLIKT

5.1

Nordnet har ikke rett til å formidle til Shareville informasjon om verdien av Sosiale
Konti eller verdien av innehavet av enkelte finansielle instrumenter eller andre
eiendeler på den Sosiale Kontoen. Nordnet har ikke rett til formidle personlige
opplysninger til Shareville, slik som f.eks. Sosiale Kunders navn og personnummer.
Slik informasjon vil likevel kunne fremvises på den Sosiale Kunden sin Private
Shareville Depot, som ikke vil være tilgjengelig for andre enn Kunden, og således
heller ikke Shareville.

5.2 Sosiale Kunder gjøres oppmerksomme på muligheten og risikoen for at informasjon
som Sosiale Kunder gir til Shareville, for eksempel i forbindelse med etablering av en
Shareville-profil, eller ved innlogging på Shareville, kan avsløre identiteten til eieren
av en Sosial Konto, og dermed avsløre kundeforholdet med Nordnet.
5.3 Nordnet oppfordrer Sosiale Kunder til å opptre under et alias/pseudonym når de
registrerer sin Shareville-profil for å minimere risikoen for at noen urettmessig
utnytter publisert data på Shareville, og således påfører den Sosiale Kunden eller andre
en skade eller et tap, eller for øvrig benytter informasjonen på en utilbørlig måte. Den
Sosiale Kunden minnes om at når de velger å opprette en Sosial Konto, eller bidrar med
innhold eller informasjon på Shareville, betyr dette at informasjonen blir offentlig
tilgjengelig, og at alle, også personer som ikke er pålogget Shareville, kan motta og
bruke informasjonen. Sosiale Kunder minnes også om betydningen av å ikke bidra med
opplysninger som kan misbrukes i form av f.eks. identitetstyveri og internettbedrageri.
5.4 Den Sosiale Kunden er selv ansvarlig for all informasjon som sendes til Shareville og/
eller publiseres på Sharevilles Plattform. Den Sosiale Kunden er også ansvarlig for
konsekvensene av at opplysninger, som kan omfattes av personopplysningsloven eller
f.eks. av bankers taushetsplikt, avsløres.
6.

ANSVAR

6.1

Nordnet tar ikke ansvar for innholdet i Normalisert Data, informasjon på Sharevilles
Plattform, på den Private Shareville Kontoen, eller på Nordnets Plattform som
kommer fra Shareville (nedenfor samlet omtalt som ”Shareville-data”). Nordnet er
heller ikke ansvarlig for handlinger eller annet som baseres på Shareville-data, eller
skader og tap som har blitt forårsaket av Shareville-data. Nordnet har hellet intet
ansvar for konsekvensene av å gjøre en konto Sosial, eller ved å bruke Shareville.
Nordnet har således intet ansvar for Shareville-data, valget om å gjøre en konto til
en Sosial Konto eller annen bruk av Shareville, som direkte eller indirekte fører til
en skade eller tap, uteblitt gevinst eller inntekt for Sosiale Kunder eller andre personer
som har tatt del av innholdet. Begrensningen av Nordnets ansvar ved påført skade
gjelder ikke dersom Nordnet har opptrådt grovt uaktsomt.

6.2 Nordnet tar ikke ansvar for hvordan Shareville bruker, formidler, bearbeider, offentlig
viser eller for øvrig bruker informasjonen som en Sosial Kunde i henhold til punkt 2 i
disse vilkår gir Nordnet rett til å formidle til Shareville, eller selv har formidlet som
Sosial Kunde på Shareville. Nordnet har heller intet ansvar for konsekvensene av
formidling av denne informasjonen. Den Sosiale Kunden er selv ansvarlig for å ikke
publisere insideinformasjon, samt å påse at den Sosiale Kundens handlemåte ikke
anses å utgjøre ulovlig markedsmanipulasjon.
6.3 Nordnet oppfordrer til forsiktighet ved publisering på Sharevilles Platform, for
eksempel ved kommentarer til transaksjoner og innehav, samt å være kritisk til
informasjon som andre har publisert på Shareville. Hverken Nordnet eller Shareville
vil granske informasjonen/innholdet før dette blir publisert.
6.4 Det materialet (informasjon/innhold) på Nordnets Plattform som stammer fra
Shareville, for eksempel, men ikke begrenset til, kommentarer tilknyttet finansielle
instrumenter, er ikke å anses som investeringsrådgivning, investeringsanbefalinger
eller investeringsanalyser i henhold til lov om verdipapirhandel.
6.5 Dersom en Sosial Kunde bryter disse Vilkår for Sosiale Konti, kan dette medføre at den
Sosiale Kunden blir ekskludert fra Shareville og/eller at kundeforholdet til Nordnet blir
oppsagt, samt at den Sosiale Kunden kan bli erstatningspliktig overfor Shareville
og/eller Nordnet. For det tilfelle hvor en Sosial Kunde direkte eller indirekte skader
Nordnet og/eller Shareville, eller direkte eller indirekte påfører Nordnet og/eller
Shareville kostnader ved å bryte disse Vilkår for Sosiale Konti eller annen lov,
forskrift m.m., skal den Sosiale Kunden etter påkrav erstatte Nordnet og/eller
Shareville sitt tap.
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7.

ENDRING AV VILKÅR OG AVSLUTNING AV SOSIALE KONTI

7.1

Nordnet og den Sosiale Kunden har rett til å si opp disse Vilkår for Sosiale konti med
umiddelbar virkning, hvoretter den Sosiale Kontoen ikke lenger vil være Sosial i tråd
med disse Vilkår.

7.2 I de tilfeller hvor Nordnet-konti som er grunnlaget for Sosiale Konti, avsluttes hos
Nordnet, vil også den Sosiale Kontoen automatisk bli avsluttet.
7.3 En endring av Vilkår for Sosiale Konti skal ha virkning fra den trettiende kalenderdagen etter at Nordnet har meddelt sine Sosiale Kunder om endringen. Et slikt varsel
kan sendes via Nordnets meldingssentral, og skal anses for å ha blitt mottatt ved
tidspunktet for forsendelsen.
8.

VERNETING OG LOVVALG

8.1

Vilkår for Sosiale Konti er underlagt norsk rett. Tvister angående tolkning og
anvendelse av Vilkår for Sosiale Konti skal avgjøres av norsk domstol.
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